Turvallinen ja helppokäyttöinen
vaihtoehto, kauniin
himmeä lopputulos.

Nordic Chic -kalustemaali on ekologinen
ja myrkytön kalkkimaali, joka antaa
käsiteltävälle pinnalle kauniin ja himmeän
pinnan. Maalaus on erittäin helppoa, sillä
maali on peittävää ja paksua eikä valu.
Kun maalatun pinnan viimeistelee Nordic
Chic -kalustevahalla tai -kalustelakalla,
sen kulutuskesto paranee.

TYÖOHJEET

Saatavilla runsaasti kauniita valmissävyjä.

Nordic Chic -kalustemaalilla maalaaminen on helppoa ja siistiä.
Pohjamaalausta eikä pohjan hiontaa välttämättä tarvita, jos pinta on ehjä
eikä hilseile. Aiemmin lakattu pinta kannattaa hioa kunnolla tai maalata
pohjamaalilla ennen maalausta. Maalaa pinta käyttäen sivellintä tai telaa.
Pinnan on oltava kuiva ja rasvaton. Voit maalata yhteen tai useampaan
kertaan. Anna pinnan kuivua 2–6 tuntia ennen uutta kerrosta.
Pese työvälineet käytön jälkeen vedellä ja saippualla.

VINKKEJÄ
Jos haluat pesua ja kulutusta
kestävän pinnan, viimeistele pinta
Nordic Chic -kalustevahalla
maalauksen jälkeen. Levitä vaha
hyvin kuivuneen maalipinnan
päälle siveltimellä tai kankaalla.
Anna kuivua noin tunti, jonka
jälkeen kiillota puhtaalla kankaalla
tai liinalla, muuten pinta voi
jäädä tahmeaksi. Väritön vaha
tummentaa hieman kalkkimaalin
sävyä. Ruskea vaha antaa
rustiikkista tunnelmaa, ja puun
syyt tulevat voimakkaasti esiin.

Kalustemaalilla maalatut, kovalle kulutukselle ja pesulle alttiit pinnat
kuten ruokapöydät kannattaa käsitellä kalustevahalla silloin tällöin
uudelleen. Näin pinta säilyttää hyvät pesun- ja kulutuksenkestoominaisuutensa.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää pinnan viimeistelyyn
Nordic Chic -kalustelakkaa.

Paikkamaalaus on helppoa, koska pintaan ei jää maalauksen rajoja
näkyviin, kuten normaalissa kalustemaalissa helposti jää.

Vinkki!

Käytä maalipurkin avaamiseen
tarkoitettua työkalua, niin
kansi napsahtaa helposti auki.
Jos haluat kuluneelta näyttävän
pinnan, voit hioa reunoja hieman
hienolla hiekkapaperilla.

Nordic Chic -kalustemaali
•

Tuottelle on myönnetty EU:n EcoLabel-ympäristömerkki.
Maalista ei haihdu liuottimia eikä maalin hajua synny.
Voit maalata kalusteita ja esineitä helposti kotona sisätiloissa.

•

Sopii monenlaisiin kohteisiin, muun muassa
puun, lasin, metallin ja kivipintojen päälle.

•

Soveltuu sellaisenaan esimerkiksi huonekaluille, koristeesineille ja seinille, joita ei tarvitse puhdistaa vedellä.

Nordic Chic -kalustevaha ja -kalustelakka
•

Suojaavat kalkkista maalipintaa ja tekevät siitä
vedenpitävän ja pyyhkimistä kestävän.

•

Vaha saatavissa värittömänä (Clear) tai ruskeana (Rustic) sävynä.

Nordic Chic
-kalustemaaleilla
loihdit helposti uutta
ilmettä kotiin!
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